CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL 2022
NORMATIVA
CAPÍTOL 1. GENERALITATS
1-1
El Campionat de Catalunya Individual té àmbit autonòmic i per tant tenen dret a participar en
aquests campionats tots els clubs afectes a la Federació Catalana de Petanca, d'ara endavant FCP
1-2 Se celebrarà un per temporada a les categories Masculina, Femenina i Juvenil (amb llicència
homologada) i Masculina i Femenina (amb llicència autonòmica).
1-3 El desenvolupament dels campionats serà el que es determini als capítols 3 i 4 de les presents
normes.

CAPÍTOL 2. PARTICIPACIÓ
2-1 . És condició indispensable per poder participar al Campionat de Catalunya Individual, que els
clubs participants hi estiguin al corrent de les seves obligacions amb la FCP a la temporada vigent i
anteriors i que els jugadors/a inscrits estiguin en possessió de la LLICÈNCIA vigent de la temporada
que es tracti.
2-2. Els clubs participants presentaran les inscripcions dins del termini que la Federació Catalana de
Petanca assenyali devent fer-se per escrit en els impresos confeccionats a aquest efecte. Aquestes
inscripcions s'han de fer als locals de la F.C.P. o a les diferents oficines que la F.C.P. posseeix
distribuïdes per diverses ciutats del territori català en temps i forma assenyalades.
2-3. Les inscripcions han d'estar en poder de la F.C.P. amb anterioritat a la finalització del termini
marcat al calendari de competicions que ha estat aprovat en assemblea i comunicat a tots els Clubs.
2-4. La competició es desenvolupa per la modalitat individual i podran optar a participar-hi els que
vulguin sense limitacions de cap classe. Simplement deuen abonar la corresponent quota de
participació prèviament establerta.
2-5. No es podrà substituir un jugador/a, sota cap circumstància.
No respectar aquesta premissa dóna lloc a una infracció greu ia la desqualificació.
2-6. A la Província de Barcelona, a tots els campionats de la categoria autonòmica, ho podran jugar
esportistes amb llicència autonòmica, autonòmica plus lliga i homologada.

CAPÍTOL 3. ORGANITZACIÓ TÈCNICA
3-1. Durant el desenvolupament del Campionat de Catalunya Individual, s'aplicarà el reglament de
joc oficial internacional vigent.
3-2. L'organització és a càrrec de la F.C.P., màxim organisme de la petanca a CATALUNYA. La
F.C.P. podrà delegar l'organització a qualsevol Club prèvia sol·licitud i presentació d'un
projecte per part del Club interessat. Aquest projecte serà sotmès a aprovació per part de la junta
directiva de la F.C.P.
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3-3. La F.C.P. serà l'encarregada de fer les inscripcions, sorteigs i quadrants d'enfrontaments i
qualsevol altre aspecte general per vetllar pel correcte desenvolupament de la competició.
3-4. La tasca de control del campionat anirà a càrrec del Comitè de Competició, el qual estarà
format per tots els membres pertanyents a la junta directiva de la F.C.P. que estiguin presents al
campionat i els col·legiats designats per al campionat. Aquest comitè serà el que dictamini en els
casos que sorgeixin i no estiguin contemplats en aquest reglament de joc i no puguin ser resolts per
la mesa de control.
3-5. El sorteig se celebrarà als locals de la F.C.P. un cop finalitzat el termini d'inscripció aprovat per
al campionat esmentat i que prèviament es va comunicar als Clubs conjuntament amb el calendari
de la competició.
3-6. El Comitè català d’àrbitres de la FCP serà responsable del nomenament dels mateixos per a
aquesta competició. Aixecar l'Acta Arbitral fent constar totes les anomalies o incidències sorgides
durant les jornades en què té lloc el campionat, comprovar la correcta uniformitat de tots els
jugadors/es participants, així com del correcte desenvolupament esportiu fent respectar el reglament
de joc i les normes dictades per la FCP perquè tot discorri per les vies normals d'esportivitat.
3-7. És obligatori que tots els equips estiguin degudament uniformats amb l'uniforme dels seus clubs
respectius.
3-8. És responsabilitat de la F.C.P. nomenar les persones encarregades de la mesa de control, les
quals comptaran amb l'assessorament de la F.C.P.
3-9. Totes les partides es jugaran a temps o a 13 punts. El temps de les partides serà assignat per
la mesa de control i es donarà a conèixer al començament de cadascuna. En acabar el temps de
joc, si no s'ha arribat a 13 punts es jugarà dues mans més. En cas d'empat en finalitzar les mans
addicionals se'n jugarà una de desempat*.
3-10. El programa o calendari de la competició enviat als Clubs amb anterioritat a la celebració del
campionat pot patir variacions el mateix dia de la celebració per causes justificades que afectin el
desenvolupament normal de la competició.
3-11. Trofeus i/o records: La F.C.P. lliurarà els trofeus als jugadors dels 4 primers equips classificats
en totes les categories el dia de la Final
Als Clubs Campió i Subcampió se'ls lliurarà el corresponent trofeu a la gala de la Petanca.
CAPÍTOL 4. LLICÈNCIES
4-1 Tenir expedides les llicències homologades abans del 18 de març del 2022 data límit per
comptabilitzar llicències a efectes de participació en campionats d'Espanya i lliga 2022.
4-2 El nombre mínim de llicències homologades d’un Club és de 8 llicències.
CAPÍTOL 5. SISTEMA DE JOC
5-1. El sistema de joc o eliminatòries serà el de SISTEMA SUÍS i ELIMINACIÓ DIRECTA.
5-3. A les partides, serà eliminat de la competició, l'esportista que no estigui present al terreny de
joc després de 30 minuts del començament o represa de les partides
5-4. Temps de joc: suís (40 minuts + 2 mans addicionals).
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5-5. El tècnic (nacional o català) podrà desenvolupar el seu treball en un campionat (sènior o
juvenil), si al començament del campionat s'ha inscrit com a tal amb un equip.
5-6. Cap esportista no podrà jugar amb guant.
5-7. Als campionats (fases prèvies) els quarts, semifinals i finals es jugaran a 13 punts. (no a
temps).
5-8. Penalització per absències d'equips: Hora del començament, serà la indicada per al
Campionat, no hi ha temps de cortesia.
Si un equip es presenta als terrenys després del toc del xiulet de començament de la partida,

perdrà 1 punt per cada minut de retard, és a dir, si transcorren 13 minuts i no s'hagués
presentat, haurà perdut la partida 13-0
5-9. Que la circumferència de llançament estigui a 1 metre com a mínim de tot obstacle i a 1,5
metres d'una altra circumferència utilitzada o d'un bolig d'una altra partida.
5-10. En tots els casos, les circumferències han de ser marcades abans del llançament del
bolig. ( Nota: l'esportista que va llançar la primera bola sense marcar la circumferència serà
amonestat verbalment, si reincideix se li aplicarà l'article 35.)
5-11. Que el bolig estigui a 50 centímetres, com a mínim, de tot obstacle, de la línia de fons del
terreny i a 1,5 metres d'un cercle o d'un bolí utilitzat.
5-12. El bolí es llançarà una sola vegada. En cas de no ser vàlid serà lliurat a l'equip contrari que el
col·locarà on vulgui en condicions reglamentàries, havent de fer-ho immediatament (el temps
màxim és aproximadament de 10 segons.)
Els esportistes tenen l'obligació de marcar la posició del bolig inicialment i, en el cas que hi
hagi algun moviment durant el desenvolupament de la mà. No s'admet cap reclamació del
boliche que no estigui marcat i l'àrbitre només es pronunciarà sobre la posició del boliche. (
Nota: l'esportista que jugui la primera bola sense marcar el boliche serà amonestat
verbalment per l'àrbitre; l'esportista que amb la seva bola mogui el boliche i no marqui el
boliche serà amonestat verbalment per l'àrbitre; en els dos casos, si reincideixen es li
aplicarà l'article 35, en el cas que l'àrbitre vegi qui comet la infracció (en cas que l'àrbitre no
el vegi, amonestarà el que disputi la primera bola).
5-13. Tots els esportistes disposaran de 1 minut per al llançament de cadascuna de les boles. El
mateix temps regirà per al llançament del boliche després de cada jugada.
5-14. Una jugada es considera iniciada tan aviat com el bolí ha estat llançat, sigui quina sigui la
validesa del llançament. (Partides a 13 dianes).
5-15. A les partides a temps, es considera que la mà següent ha començat quan l'última bola de la
mà precedent s'ha aturat.
5-16. Si en finalitzar el temps de les partides i les mans addicionals, hi ha empat, es jugarà una MÀ
DE DESEMPAT, respectant el temps per jugar les boles.
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El bolí no es podrà considerar nul (fora de joc) si els dos equips tenen boles per jugar. Si per alguna
circumstància el bolí surt fora del terreny de joc, es tornarà a la seva posició original, si no es va
marcar (obligació dels jugadors de marcar-ho), l'àrbitre el dipositarà al terreny de joc el més proper
possible de la seva posició original . En cas que només un dels dos equips tingui boles per jugar, si l
bolí surt fora del terreny de joc, es considerarà nul i per tant la partida acabada, sent guanyador
l'equip que tingués boles per jugar.
5-17. A la jugada següent, el bolig serà llançat des del punt on es trobava abans de ser desplaçat,
sempre que estigués marcat, en cas contrari es jugarà des de i per on va sortir.
5-18. Es pot jugar amb boles de diferent pes i diàmetre amb la condició que estiguin
homologades.)

5-19. Considerarem com a obstacle qualsevol tauler, vorera, pedra, etc. que estigui a
menys de 20 centímetres de les línies de pèrdua).
5-20. Es prohibeix als esportistes agafar les boles abans del final de la mà.

A) Si un esportista recull qualsevol bola dins del terreny de joc mentre els quedin boles als
companys, aquests no estaran autoritzats a jugar-les.
B) Si lesportista recull qualsevol bola fora del terreny de joc i se la queda a la mà mentre
quedin boles per disputar, serà amonestat segons larticle 35).
CAPÍTOL 6. Article 35. SANCIONS.
6-1. Una targeta groga per excés del temps, recau sobre el conjunt dels esportistes de l'equip
infractor. Si un daquests esportistes ja té una targeta groga, serà imposada la supressió
duna bola per a la mà en joc, o per a la mà següent, si no tenen més boles que jugar .
6-2. Nota Aclaridora: les amonestacions per temps s'hauran d'efectuar només emprendre la
infracció, és a dir, una vegada transcorregut el minut.
Anul·lació de la bola jugada oa jugar; que oficialment és marcada per la presentació de l‟àrbitre
d‟una targeta taronja al‟infractor. ( Nota: quan la bola jugada no mou res i surt de la pista, s'anul·larà
la propera bola a jugar de l'infractor.)
6-3. Està totalment prohibit fumar als terrenys de joc, incloent les cigarretes electròniques.
(Nota: Aquestes infraccions, incloent-hi beure begudes alcohòliques durant les partides,
comportarà l'expulsió automàtica de l'esportista infractor).
6-4. També està prohibit utilitzar el telèfon mòbil durant les partides. (Nota: Aquesta infracció
s'amonestarà segons l'article 39, és a dir, primerament targeta groga, i posteriorment, targeta
vermella, la qual comportarà l'expulsió de l'esportista infractor).
CAPÍTOL 7. REVISIÓ DE BOLES I CONTROL ANTIDOPATGE.
7-1. Sancions per boles no conformes i antidopatge .
L'esportista que incorri en qualsevol de les infraccions previstes pel reglament, serà exclòs
immediatament de la competició, així com el/s seu/s company/s d'equip. Les reclamacions
per característiques formulades pels esportistes seran admissibles abans del principi de la
partida.
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Les reclamacions referents a transformació o modificació seran admissibles durant tota la
partida, però només es podran formular entre dues jugades. Tot i això, a partir de la tercera
jugada, si la reclamació és sense fonament, significarà una penalització de tres punts que
seran afegits al tempteig de l'equip contrari.
L‟àrbitre i el comitè de competició poden en tot moment controlar les boles d‟un o diversos
esportistes.
7-2. Hi haurà controls aleatoris als esportistes, per la qual cosa és molt important que tots
siguin conscients i de la seva repercussió.
7-3. L'equip que en cas d'un esportista doni positiu o es negui al control serà eliminat de la
competició.
CAPÍTOL 8. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
8-1. Tot allò que en aquest reglament no s'esmenti taxativament es remetrà al que disposen els
Estatuts, al Reglament de Règim Intern o al Reglament de Joc i els altres reglaments, ordres i
instruccions emanades de la FCP. que poguessin afectar-lo.
8-2. Tots els participants en els campionats siguin de la classe o categoria que siguin sotmesos a
aquest reglament i el simple fet d'inscriure's per participar implica la plena acceptació de tot allò que
s'hi assenyala.
8-3. Competeix a tots, dirigents i esportistes, el desenvolupament normal d'aquesta competició
quant a organització i realització. Per tant, cal observar, en totes i cadascuna de les competicions
que s'organitzen, el compliment del codi ètic de la FCP i l'educació esportiva i social. La
vulneració d'aquests principis o altres, recollits al Reglament de Règim Intern o Disciplinari de la
FCP. comportaran a mesures que consideri oportunes el Comitè de Disciplina de la FCP. previ
estudi dels informes rebuts sobre qualsevol cas o fet ocorregut durant el desenvolupament de la
competició.
8-4. La FCP. com a màxima Entitat responsable de la PETANCA a CATALUNYA, té plena facultat
per introduir en aquest Reglament les modificacions que estimi oportunes, si les circumstàncies així
ho aconsellen.
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